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Kňazská správa 
o duchovnom živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján 

v roku 2016

1. Duchovný úvod
„25 Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, 
a Duch Svätý bol v ňom; 26 tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho. 27 
Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všetko podľa obyčaje, 
predpísanej zákonom, 28 vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal: 29 Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služob-
níka podľa svojho slova v pokoji, 30 lebo moje oči videli Tvoje spasenie.“
(Evanjelium podľa Lukáša 2, 25 – 30)

Žijeme v čase 500. výročia reformácie. Do tohto veľkého obdobia sme vstúpili už v minulom roku, keď sme mali 
niekoľko podujatí súvisiacich s týmto výročím. V máji sme na pozemku pred kostolom pri Pamätníku padlým vysa-
dili Strom reformácie, ktorý má širokej verejnosti a aj nasledujúcim generáciám pripomínať význam tejto udalosti. 
Pripomínali sme si na slávnostných službách Božích Pamiatku reformácie, A taktiež aj v tomto roku máme plány. 
Cítime, že je to výnimočný čas, ktorý si zaslúži, aby bol naplnený našou premenou, obnovením, rastom našej viery, 
našej zbožnosti. Cítime, že by bolo premrhaním veľkej príležitosti, keby sme sa zo všetkých síl nesnažili, aby to bol 
čas požehnaný pre nás, pre každého osobne i pre celý cirkevný zbor.
Preto som za základ tejto kňazskej správy vybral úryvok z Božieho slova, ktorý hovorí o Simeonovi. Tento muž totiž 
zažil to, po čom tak veľmi túžime. Zažil to najkrajšie, čo sa mu mohlo stať: stretol svojho Spasiteľa. Sám vyznával: 
„Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie.“ 
Z čoho sa to vlastne tešil Simeon? Tešil sa z toho, že v Pánovi Ježišovi Kristovi prišlo víťazstvo nad smrťou. Preto 
vedel, že teraz umrieť, to už nie je koniec všetkých nádejí, ale práve naopak je to stretnutie s Bohom Otcom. Preto 
mohol už v pokoji odísť.
Ďalej vedel, že prišla útecha Izraela. Izraelský národ stáročia čakal na Pomazaného Pánovho, ktorý by zachránil Izrael 
z moci všetkých nepriateľov a dal im vytúženú slobodu. A veru, tu prichádza Ten, ktorý nielen Izrael, ale celý svet 
môže zachrániť z moci Diabla, smrti a hriechu. Ktorý prinesie pokoj a zmierenie medzi nepriateľov a ktorý bude 
vládnuť naveky. 
Preto tomuto sa chceme učiť a najmä toto považujeme za dôležité v tomto období. V chráme v kázňach, na biblic-
kých hodinách ale aj pri iných stretávaniach chceme počúvať jasné slovo evanjelia o záchrane v Pánovi Ježišovi Kris-
tovi. Aj v uplynulom roku bolo toto slovo zvestované, a to na hlavných službách Božích, filiálnych službách Božích, 
ale i v strede týždňa v zborovej miestnosti či na pôstnych a adventných večierňach. O víťazstve nad smrťou sme 
počúvali pri pohreboch. Konali sa biblické hodiny v Podturni i biblické hodiny mužov. Ale volali sme k tejto pravde i 
deti a mládež na detskej besiedke a na stretnutí mládeže, na detskom tábore i na Kluboch dobrej zvesti v Podturni 
a pri mnohých ďalších príležitostiach.
Uvedomujeme si, aké je to ťažké získavať srdcia ľudí. Najľahšie je naplánovať nejakú akciu, ťažšie potom osloviť ľudí, 
aby na ňu prišli, ale to, čo vôbec nie je v našej moci, je osloviť srdcia ľudí, aby sa otvorili pre prijatie Pána Ježiša ako 
Spasiteľa a Pána. Ale v tomto nám pomáha opäť náš text. Vidíme celkom jasne, že všetko, čo Simeon prežil, bolo 
pod vedením Ducha Svätého. Duch Svätý bol v Simeonovi, Duch svätý mu oznámil, že neuvidí smrť skôr, ako by videl 
Pomazaného Pánovho, Duch Svätý ho viedol do chrámu. A aj inde v Písme môžeme vidieť, že všetko týkajúce sa spá-
sy je len pod vedením Ducha Svätého. Z Ducha Svätého sa počal Pán Ježiš. Duch Svätý viedol Petra k jeho veľkému 
vyznaniu o Pánovi Ježišovi. A Duch Svätý nám bol prisľúbený ako ten Učiteľ, ktorý nás poučí o všetkom potom, ako 
Pán Ježiš vstúpil  na nebo.
Preto si uvedomujeme, ako veľmi nám treba prosiť o dar Ducha Svätého a o Božiu pomoc a požehnanie tohto roka. 
Treba nám modliť sa na službách Božích, ale aj pri všetkých ostatných príležitostiach. Preto sme zaviedli informačné 
listy a v nich stranu venovanú 500 dňom modlitieb. Túžba je, aby nás tieto modlitebné námety viedli k pravidelným 
modlitbám a boli ich súčasťou. Preto sa modlíme aj so spolupracovníkmi na detskej besiedke o požehnanie práce 
s deťmi. Modlíme sa na spevokoloch, pri všetkých ďalších podujatiach. A stále uvažujeme, či by bolo možné mať v 
cirkevnom zbore modlitebné spoločenstvo, v ktorom by sme takto zápasili za tento cirkevný zbor a za spásu ľudí na 
jeho území.
Pán Boh zasľubuje mnohokrát, že vypočuje úprimné modlitby a že svojím dá dobré veci, o ktoré ho prosia, najmä 
že im dá Ducha Svätého. Týmto uistením smieme byť povzbudení k týmto modlitbám. Áno, Boh vypočúva modlitby 
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a svoje zasľúbenia plní na 100 % a vždy tým prekoná všetky predstavy a očakávania. Pritom sa však môže stať, že 
niekto bude mať iné predstavy o realizácii toho všetkého. Tak aj o Kristovi mali ľudia snáď iné predstavy. Veď či by 
nebolo podľa ľudských predstáv vhodné, aby predstavenie Pána pánov a Kráľa kráľov v chráme bolo sprevádzané 
veľkou pompéznosťou a sledované tisíckami divákov a vznešených osobností? V chráme nie je zhromaždený celý 
Izrael, ktorý by sa prišiel pozrieť na takú významnú udalosť ako je predstavenie Pána. Nie sú tu vysokí vládni činitelia, 
nie je tu vrcholná inteligencia či predstavitelia cirkvi. Je tu jeden bohabojný muž Simeon a ten sa raduje z narodenia 
Pánovho. A práve tak ani my sa nenechajme pomýliť, že nás je pri týchto oslavách hŕstka. Ale dosah toho všetkého je 
pre celý svet. V tomto svete je Božia sláva zatiaľ skrytá a zjavuje sa len tomu zraku, ktorý je Duchom Svätým otvorený, 
aby videl. Ale raz každé oko uvidí a každé koleno sa pokloní pred slávou Pánovou. Vtedy bude sláva, nad akú niet. 
Na ňu sa tešíme k nej sa pripravujeme.

2. Bohoslužobný život
Návštevnosť
Účasť na službách Božích klesá. Po ľudsky poveda-
né: niet ani divu. Veď keď sa pozrieme na demo-
grafickú krivku v cirkvi, na to, koľko máme krstov 
a koľko pohreb, a tiež koľko mladých ľudí a koľko 
tých skôr narodených prichádza do chrámu, tak 
môžeme vidieť, že sa len plní to, čo by sa aj dalo 
predpokladať. Predsa však sa na celú vec môžeme 
pozrieť aj inak, a totiž, že v celom cirkevnom zbo-
re je ešte stále veľa ľudí, ktorí sú síce evanjelikmi 
na papieri, ale sú ľahostajní. A my vidíme povola-
nie od Pána, aby sme aj týchto ľudí volali ku spáse, 
aby sme boli rybármi ľudí. A koľko je ďalších, ktorí 
sú mimo cirkevného zboru. Vidíme množstvo detí, 
mladých ľudí, mladých rodín, ale aj strednú generá-
ciu, ba i starších, ktorí žijú „bez Boha na svete“. Pre-
to nízke počty ľudí v chráme nie sú len svedectvom 
demografickej krivky, ale aj tejto našej snahy loviť 
ľudí. Uvedomujeme si však, že to nemôže byť len 
ľudskou snahou. A preto i toto vidíme ako dôležitý 
predmet našich modlitieb, aby sme v celom cirkev-
nom zbore prosili Pána  Boha o silu svedčiť o evan-
jeliu Pána Ježiša Krista a o požehnanie tohto svedectva u ľudí.
Ozývajú sa hlasy, ktoré nabádajú k tomu, aby služby Božie boli dynamické, nie zdĺhavé. Iste, do istej miery majú tieto 
hlasy pravdu. Ak chceme dobre zvestovať slovo Božie, máme sa snažiť odstrániť všetky prekážky, ktoré tomu bránia. 
Služby Božie majú byť na úrovni, nesmú odrádzať svojou vonkajšou formou. Preto sme v uplynulom roku pokračo-
vali v čítaní starozmluvných textov laikmi, aby to všetko nebolo len o jednom človeku. Zaviedli sme informačné listy, 
v ktorých sú oznamy, keďže našou skúsenosťou je, že oznamov je toľko, že predlžujú služby Božie a zároveň málo-
kto si ich aj zapamätá. Spievame piesne rôzne: i tradičné, ale i nové, živé, rytmické. Občas bývajú do služieb Božích 
zapojené vystúpenia spevokolov, detskej besiedky, konfirmandov a pod.
Zároveň si však uvedomujeme, že toto prispôsobovanie, či odstraňovanie prekážok má svoje výrazné hranice. For-
ma služieb Božích je predsa daná, má svoju logiku, ktorej narušenie by bolo vážnou vecou. Navyše za ich formou 
je autorita cirkvi. A taktiež neustále menenie formy služieb Božích by mohlo viesť k tomu, že sa nám služby Božie 
odcudzia. 
Dĺžka služieb Božích, som presvedčený, nemôže byť problémom. Tak ako sa Simeon tešil do chrámu, tak sa aj my 
máme tešiť, a nie len stále pozerať na hodinky, kedy to už skončí. Anna, ktorá spolu so Simeonom vítala narodeného 
Ježiša, stále prebývala v chráme. Aké je to krásne svedectvo o veriacom človeku. My pritom radšej z chrámu utekáme 
a nevieme v ňom obsedieť.
Niektorým tiež prekážajú prvky navyvše na službách Božích, spevokoly, vystúpenia detí alebo mládeže. Tieto prvky 
však nemožno chápať ako „kultúrnu vložku“. Všetko to sú buď modlitby či vyznania vo forme piesní, alebo vysvetle-
nia Božieho slova formou scénok a pod. Tak to treba vnímať a tešiť sa z toho, že v chráme znie hlas ľudí všetkých 
generácií od tých najmladších až po najstarších, mužov i žien.
Na rodinných službách Božích sa aktívne do ich programu zapájali deti, mládež, spevokoly. V uplynulom roku sa 
konali štyrikrát. Snažíme sa zapájať do služieb Božích laikov, vystupuje detský spevokol, mužský spevokol, detská 

2015 2016
Hlavné SB Počet za rok 64 69

Priemer. účasť 74 63
1. slávnosť vianočná 95 93
1. slávnosť veľkonočná 116 92
1. slávnosť svätodušná 83 81
Štedrý večer 420 350
Pam. reformácie 39 44
Starý rok 116 95

Nešporné SB Počet za rok 32 29
Pr.účasť 9 16

Stredtýždňové SB Počet za rok 35 37
Pr.účasť 11 10

Adventné večierne Počet za rok 6 9
Pr.účasť 19 19

Pôstne večierne Počet za rok 11 11
Pr.účasť 18 17
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besiedka, dorast a pod.
Pre tých bratov a sestry, ktorí sa nemôžu zúčastniť služieb Božích, je vytvorená možnosť počúvať nahrávky služieb 
Božích. K tomu sú zakúpené rádiá, USB kľúče a sú ochotní bratia a sestry, ktorí v rámci zborovej diakonie každú 
nedeľu prinášajú týmto bratom a sestrám nahrávky. Počas roka sa počet týchto ľudí menil, v súčasnosti sa nahrávky 
distribuujú do 13 domácností. Ďakujem ochotným sestrám z filiálok, ktoré USB-kľúče roznášajú: Jozefíne Jurášovej, 
Darine Cvikovej a Anne Pipíšovej.

Kázeň
Pri kázaní na hlavných službách Božích som vyberal texty voľne podľa témy príslušnej nedele. Na stredtýždňových 
službách Božích sme preberali 1. list Korintským. Na nešporných službách Božích na filiálkach sme prebrali prvých 
desať žalmov a teraz berieme kázne podľa článkov Augsburského vyznania.
V cirkevnom zbore kázali aj Dušan Brehuv, Július Filo, Emil Hankovský, Katarína Hudáková, Ján Paciga, Vladimír Pav-
lík, Viktor Sabo, Eva Ščerbáková, Barbora Zollerová. Tešíme sa z Barborky Zollerovej, ktorá je treťom ročníku teolo-
gického štúdia a poslúžila aj kázňou na službách Božích. Prajeme jej vedenie Duchom Svätým.

Účasť laikov
Laici sa aktívne zúčastňovali služieb Božích predovšetkým čítaním starozmluvného textu a oznamov. Biblický text 
čítali Jozef Hapčo, Juraj Janda, Iveta Lukáčová, Darina Meňhartová, Adela Nikitinová, Ján Paciga st., Janka Pacigová, 
Jana Pivková, Michal Rakár, Ľubica Rakárová, Ján Straka, Blana Špačková. Oznamy čítali presbyteri Iveta Lukáčová, Jo-
zef Hapčo, Elena Daňová, Naďa Kubányová, Ján Paciga, Eva Repčeková. Sestra dozorkyňa Iveta Lukáčová pravidelne 
na výročité slávnosti čítala pastiersky list. Pašie čítali na Smrtnú nedeľu Naďa Kubányová, Darina Meňhartová a Jozef 
Hapčo, na Kvetnú nedeľu Iveta Lukáčová, Ján Paciga st. a Adela Nikitinová. Na Veľký piatok pašie čítali mládežníci: 
Miška a Aďka Kováčikové, Cindy Hladká, Michal Rakár, Lenka Šimčeková, Barborka Zollerová a Sonička Koreňová.
Okrem toho vystupovali na slávnostiach detská besiedka, detský spevokol Svätojánske mušky, mužský spevokol 
Svätojánsky prameň, ženský spevokol, konfirmandi. V 8. nedeľu po Svätej Trojici prezentovali spomienky zo zájazdu 
do Békešskej Čaby Iveta Lukáčová a Adela Nikitinová. V 12. nedeľu po Svätej Trojici poslúžil svojím svedectvom Ja-
roslav Hruška z Poděbrad.

Kantorská služba
Na službách Božích pravidelne hrávali Barbora Zollerová, Miriam Melnová a Ján Paciga, na stredtýždňových službách 
Božích som väčšinou hrával ja. V 4. pôstnu nedeľu hrala Lenka Bílková. Na pohreboch okrem Barbory Zollerovej 
hrali Elena Mlynárová, Lenka Bílková a brat Uličný z Liptovského Ondreja. Na kňazskej Večeri Pánovej hrali Vladimír 
Ferenčík a Vladimír Pavlík.

Slávnosti
Okrem pravidelných slávností cirkevného roka sme mali v cirkevnom zbore aj iné pravidelné či mimoriadne slávnosti.
Boli to napríklad rodinné služby Božie, ktoré sa konali štyrikrát a sú príležitosťou, kde sa aktívne zapájajú deti z det-
ského spevokolu, konfirmandi, mládež ale aj mužský a ženský spevokol. Ich témou boli podobenstvá Pána Ježiša.
V 1. pôstnu nedeľu sa konali služby Božie pri príležitosti Národného týždňa manželstva. Opäť sme na službách Bo-
žích privítali najdlhšie spolu žijúcich manželov: Jozefa a Darinu Lukáčovcov a Samuela a Valériu Macekovcov.
V štvrtú nedeľu po Veľkej noci sa konali služby Božie venované partnerskému cirkevnému zboru Cisownica. Modlili 
sme sa zaň a dozvedeli sme sa, čo všetko sa v tomto cirkevnom zbore deje. 
1. mája sa konala Nedeľa diakonie. Bola premietnutá prezentácia o diakonii na Slovensku.
5. júna sa konala Zlatá konfirmácia. Hoci ich neprišlo veľa – z dvadsaťšesť žijúcich zlatých konfirmandov prišlo osem 
– predsa vyjadrili veľké potešenie z toho, že sa mohli stretnúť, počuť slovo Božie, pripomenúť si slova vyznaní a 
sľubov.
26. júna boli služby Božie na Záver školského roka. Bolo udelené požehnanie deťom, rodičom a učiteľom. Prihovo-
rila sa zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne Blanka Špačková. Bol vyhodnotená práca detskej besiedky a 
vyučovanie náboženskej výchovy.
1. novembra sa konali na všetkých cintorínoch pobožnosti k Pamiatke zosnulých. V Liptovskom Jáne to bola prvýkrát 
pobožnosť čisto evanjelická, bez účasti rímskokatolíckeho duchovného.
Na 1. adventnú nedeľu sa u nás konala Pamiatka posvätenia chrámu. V tú istú nedeľu popoludní zase náš chrám Boží 
privítal kňazské rodiny z nášho seniorátu na Kňazskej Večeri Pánovej.
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Konventy
V uplynulom roku sa výročný konvent konal 7. 2. 2016.
4. decembra sa konal volebný konvent, na ktorom bol volený zborový farár. Bol som zvolený na ďalšie desaťročné 
obdobie ako zborový farár v tomto cirkevnom zbore, za čo ďakujem Pánu Bohu aj vám, bratia a sestry, a prosím Pána 
Boha a to, aby ma viedol a posilňoval v tejto službe svojím Duchom Svätým.

3. Sviatosti
Krst svätý
Tešíme sa z každého pokrsteného mladého kres-
ťana. Uvedomujeme si však, koľko detí, ale i mla-
dých ľudí vyrastá bez krstu. A žiaľ, koľko ľudí je 
síce pokrstených, avšak vyrastá a žije bez pozna-
nia a nasledovania Pána Ježiša Krista. Pokrstenie 
dieťaťa sa v nejednom prípade nestalo radost-
ným spojením s Pánom, ale splnenou povinnos-
ťou, po ktorej už nenasleduje viac nič. Avšak Pán 
Ježiš posiela všetkých kresťanov, aby nielen krstili 
všetky národy, ale ich aj učili. Ak aj nechávame 
svoje deti krstiť a potom zanedbávame ich výcho-
vu, ba dokonca sme ľahostajní aj k náboženskej 
výchove v škole a k detskej besiedke, je to vážne 
prestúpenie Božieho prikázania.

Večera Pánova
Teším sa z relatívne pekného počtu komunikan-
tov pri Večeri Pánovej i z toho, že nie je pre nás 
zaťažko každý mesiac prísť k Večeri Pánovej, ale práve naopak, že si uvedomujeme dôležitosť účasti pri stole Páno-
vom. Smutné je, že si vôbec neuvedomujeme tragédiu toho, keď človek odchádza z tejto časnosti, a pritom nie je 
pripravený a posilnený spoveďou a Večerou Pánovou. Zaiste, v prípade náhlych odchodov je to pochopiteľné. Ale v 
prípadoch dlhotrvajúcich chorôb, kedy sa človek ťažko trápi, je predsa veľkým povbudením pre človeka, keď vie, že 
Boh ho berie nie ako hriešnika, ale ako svoje vykúpené dieťa, že pri ňom stojí a stará sa o neho. Argumentom býva, 
že rodina nechce, aby sa snáď chorý človek dozvedel, aké je to s ním vážne. Kvôli tomu však človek prichádza o takú 
veľkú útechu z rúk Božích.
Zároveň si vôbec neuvedomujeme, že Večera Pánova nie je posledné pomazanie. Nemá sa prisluhovať len zomiera-
júcim, ale aj živým, všetkým. Kto z akéhokoľvek dôvodu nemôže prísť do chrámu, má možnosť prijať Večeru Pánovu 
doma. Mali sme krásne spoločenstvo pri Večeri Pánovej, keď táto bola prislúžená Anne Zollerovej a zúčastnila sa jej 
aj sestra Jarmila Revajová. Dostalo sa požehnania živým aj umierajúcim. Žiaľ, takých prípadov je stále menej. Nechce-
me, aby sa umierajúci dozvedeli, že umierajú, a živí,aby si snáď nemysleli, že umierajú. A tak žijeme aj odchádzame v 
nevedomosti: v nevedomosti vlastnej pominuteľnosti, vlastného stavu, ale aj Božej milosti a prítomnosti.

Konfirmácia
V uplynulom roku boli konfirmovaní Martin Baláž, Michaela Bal-
cová, Andrea Kováčiková, Terézia Kubová a Oliver Špaček. Máme 
radosť z toho, že Martin Baláž, ktorý býva v Liptovskom Petre, sa 
zapojil do práce hrádockej mládeže. Aďka Kováčiková sa spora-
dicky zúčastňuje stretnutí mládeže a zapojila sa aj do novoročnej akadémie. Modlíme sa však za všetkých konfirman-
dov, aby ich Pán Boh chránil a upevnil vo viere, aby našli cestu do cirkvi.
Teraz je v 1. ročníku 10 konfirmandov. V tomto roku sme zaviedli nový zvyk, že na Pamiatku reformácie dostávali 
konfirmandi od cirkevného zboru Biblie. Našou túžbou je, aby boli konfirmandi vedení k čítaniu Božieho slova a ten-
to dar im má v tom pomôcť. Tento zvyk zatiaľ naráža na ten problém, že na Pamiatku reformácie prišlo do kostola 
len veľmi málo konfirmandov. Dúfame, že sa to v budúcnosti zlepší.

2015 2016
Krsty Spolu 8 5

Chlapci 5 1
Dievčatá 1 4
Dospelí 2 0

Večera Pánova Celkom 1011 926
Chrám Muži 308 266

Ženy 702 655
Spolu 1010 921

Doma Muži 0 1
Ženy 1 4
Spolu 1 5

Nemocnica, 
sociálne zariadenia

Muži 0 0
Ženy 0 0
Spolu 0 0

Vystúpenia konfirmandov
23. 10. Rodinné služby Božie
18. 12. 4. adventná nedeľa
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4. Bohoslužobné výkony
Sobáše
Sobášov nebolo veľa a ani tých pár nových manželstiev sa nedarí zapojiť do 
zborovej práce. Tu vidím priestor na pastorálne návštevy.

Pohreby
Počet pohrebov v roku 2016 nebol vysoký, avšak lúčili sme sa napr. so sest-
rou filiálnou kurátorkou Jankou Zlejšou z Beňadikovej.
Pri všetkých pohreboch bol prítomný kantor. Pokiaľ sa pohreb koná cez 
týždeň, je problém s kantorom, keďže naši kantori vtedy majú študijné a 
pracovné povinnosti. Napriek tomu všetky pohreby boli s kantorom. Taktiež 
je pre milé, že ešte stále uchováva zvyk, že aspoň niekoľko bratov a sestier ide so mnou a pri pohrebe spieva. Iste, 
mohli by sme kritizovať, že nespieva celé zhromaždenie, ale vieme, že inde to býva aj horšie. 

5. Biblická a vnútromisijná práca
Činnosť vnútromisijného výboru
Vnútromisijný výbor pracoval v zložení Jana Pacigová, Vladimír 
Mlynček, Anna Pipíšová, Ľubica Rakárová, Eva Repčeková, Dari-
na Cviková. V uplynulom roku sa organizovane nezišiel osobitne, 
schádzal sa však v rámci presbyterstiev a jeho členovia pracovali 
v cirkevnom zbore.

Detská besiedka
Detskú besiedku v tomto roku viedli Janka Daňová, Ľubica Raká-
rová, Miriam Melnová a Veronika Koreňová v Liptovskom Jáne a 
Miroslava Fašanoková v Beňadikovej. Ďakujeme im za ich prácu. 
V Uhorskej Vsi sme upustili od vyučovania detskej besiedky, keď-
že deti na ňu neprichádzali. Je tu však stále ponuka pre tieto deti, 
že môžu prísť na detskú besiedku do Liptovského Jána a keď je 
detská besiedka v Beňadikovej, môžem ich vziať autom tam.
V uplynulom roku sa detská besiedka pridŕžala materiálov, ktoré 
vydal Východný dištrikt. Deti na detskej besiedke tiež dostávajú 
časopis Dúha. Ten sme odoberali v počte 18 kusov.
V tomtu roku sa besiedkárky nezúčastnili konferencie pracovní-
kov detských besiedok, keďže sa konala v Prešove. Je to však 
veľmi dobré stretnutie, či už to, ktoré organizuje Východný dištrikt, alebo aj tie stretnutia, ktoré organizuje Detská 
misia. Preto povzbudzujem milé sestry, aby využívali tieto možnosti stretnutia a vzdelávania.
29. 5. sme po rodinných službách Božích mali súťaže vo farskej záhrade.
4. júna sa 11 detí a 5 dospelých zúčastnilo výletu detskej besiedky do ZOO v Spišskej Novej Vsi.
Od 18. do 22. júla sa konal denný detský letný tábor. Jeho témou boli Objavy, ktoré zmenili svet. Deti preberali ži-
votné príbehy štyroch veriacich vedcov a na ich pozadí znela aj biblická zvesť o spáse. Tábora sa zúčastnilo 38 detí, 
14 mládežníkov a dospelých pomáhalo. Bohu vďaka a nech ich všetkých naplní vierou.
V druhej polovici prázdnin sa počas niekoľkých sobôt konali v Podturni medzi bytovkami tzv. Kluby dobrej zvesti. Išlo 
o jeden a pol hodinové programy pre deti naplnené biblickou lekciou, piesňami, hrami a súťažami. Podujatia, ktoré 
sa odohrávali pod holým nebom, zaujali viacero detí, takže na posledných stretnutiach ich bolo už štrnásť. Modlíme 
sa, aby si aj tieto deti našli cestu k Pánu Bohu.
Z iniciatívy Slávky Markušovej sa počas letných prázdnin v areáli fary niekoľkokrát konalo podujatie pre deti a rodi-
čov Špinavé ruky. Podujatie bolo určené pre deti od 0 do 5 rokov v sprievode dospelej osoby. Deti sa na stretnutí 
mohli ušpiniť pri hre s rôznymi druhmi materiálov. Senzorická hra deťom pomáha rozvíjať hmat, koordináciu, jemnú 
motoriku, kreativitu a sociálne zručnosti.
V spolupráci s detskou besiedkou z Liptovského Ondreja naša detská besiedka podporovala projekt Deti Afriky. V 

2015 2016
Deti - DB Počet za rok 50 49

Pr.účasť 10 10
Mládež - SEM Počet za rok 31 26

Pr.účasť 11 9
Bibl.hod.-dosp. Počet za rok 22 28

Pr.účasť 6 6
Spevokol Počet skupín 3 3

Počet členov 46 40
Past.návštevy Počet za rok 113 99

Počet kňazov 1 1

Vystúpenia detskej besiedky
17. 1. Novoročná akadémia
27. 3. Veľkonočná nedeľa
8. 5. Deň matiek

26. 6. Záver školského roka

2015 2016
Sobáše Spolu 6 2

Evanj. 4 0
Krížne 2 2

Pohreby Spolu 15 11
Muži 6 4
Ženy 9 7
deti do 7 r. 0 0
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jeho rámci podporuje chlapčeka z Tanzánie Girgoriho Bilauriho, aby mohol študovať. Deti sa zbierajú na detskej be-
siedky a každé dva mesiace striedavo raz Liptovský Ján a raz Liptovský Ondrej posielajú na podporu tohto chlapca 
sumu cca 55,- €.

Biblické hodiny dospelých
Biblická hodina dospelých sa koná v Podturni zhruba každý druhý týždeň okrem pôstu a adventu. Stretáva sa tu prie-
merne 6 bratov a sestier. Taktiež sa každú prvú stredu v mesiaci stretávajú muži v rámci cirkevných zborov Liptovský 
Ján, Liptovský Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba. Tu od nás pravidelne sú 3 bratia. Tieto počty sú nesmierne nízke. 
Z tisícčlenného cirkevného zboru ani desať ľudí nie je ochotných študovať Písmo sväté? Touto cestou sa obraciame 
na Vás, bratia a sestry, aby ste sa pridali k týmto biblickým hodinám. Kto poctivo číta Bibliu, pre toho odmenou je 
radostné poznanie nášho Spasiteľa. Radosť Simeonova je toho dobrým obrazom.

Stretnutia dorastu, mládeže
V Beňadikovej sa pravidelne stretáva mládež (sú to skôr mladí ľudia od besiedkarskeho veku až po stredoškolákov). 
Hlavnou náplňou stretnutí je krátky výklad slova Božieho s modlitbou, prípadne pieseň, a potom hry, ktoré tvoria 
väčšinu času. Občas na stretnutiach nacvičujeme scénku, s ktorou potom mládežníci vystupujú buď na službách Bo-
žích alebo na iných podujatiach cirkevného zboru. Som nesmierne vďačný Pánu Bohu za sestru Annu Pipíšovú, ktorá 
prichádza na každé jedno stretnutie a pomáha s dozorom, ale tiež pomáha pri jednotlivých aktivitách, aj sa zahrá s 
deťmi a pomáha oživiť stretnutia. 
V Beňadikovej sme pokračovali v organizovaní párty. Konali sa dve: Cookies párty a Vianočná párty. 
Zzúčastnili sme sa stretnutia dorastu horného Liptova. Mládež vystúpila so scénkou na Novoročnej akadémii.

Spevokoly
Vystúpenia mužského spevokolu Svätojánsky prameň

1. 1. Nový rok
6. 1. Trojkráľový koncert v r.kat kostole v L. Jáne

17. 1. Novoročná akadémia
24. 3. Zelený štvrtok
25. 3. Veľký piatok
27. 3. Veľkonočná nedeľa
8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom

15. 5. 1. slávnosť svätodušná
15. 5. Sadenie Stromu reformácie
16. 5. 2. slávnosť svätodušná
19. 6. Zájazd do Cisownice
26. 6. Koncert spevokolov Liptova
28. 8. Výročie SNP
10. 9. Odhalenie pam. tabule E. Romančíkovi v Podturni
11. 9. Zborový deň
31.10. Pamiatka reformácie
5. 11. Koncert na Nižnej Boci

27. 11. 1. adventná nedeľa, Pam. posvätenia chrámu
24. 12. Štedrovečerné služby Božie
25. 12. 1. slávnosť vianočná

Vystúpenia ženského spevokolu
1. 1. Nový rok
6. 1. Trojkráľový koncert v r.kat kostole v L. Jáne

17. 1. Novoročná akadémia
24. 3. Zelený štvrtok
19. 6. Zájazd do Cisownice
26. 6. Koncert spevokolov Liptova
11. 9. Zborový deň

16. 10. Poďakovanie za úrody
5. 11. Koncert na Nižnej Boci

20. 11. Stretnutie starších v Podturni
24. 12. Štedrovečerné služby Božie

Vystúpenia detského spevokolu Svätojánske mušky
17. 1. Novoročná akadémia
28. 2. Rodinné služby Božie
17. 4. Rodinné služby Božie
29. 5. Rodinné služby Božie
26. 6. Koncert spevokolov Liptova
4. 9. Začiatok školského roka

11. 9. Zborový deň
18. 9. Koncert v Dovalove

23. 10. Rodinné služby Božie
20. 11. Stretnutie starších v Podturni
24. 12. Štedrovečerné služby Božie

Mužský spevokol nacvičoval každý štvrtok po stredtýždňových službách Božích. Vystupoval pri významných poduja-
tiach v cirkevnom zbore a v obci. Ženský spevokol nacvičoval každú sobotu podvečer v Podturni. Spolu sa stretli so 
svojimi manželskými partnermi na spoločnom posedení na Zelený štvrtok.
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Na ženskom spevokole nás zasiahla smutná správa o vážnej chorobe mamičky našej sestry dirigentky Miroslavy 
Smrečanovej. Spolu so Simeonom však hľadíme na Krista, ktorý mal moc uzdravovať chorých a pri pohľade na kto-
rého Simeon vyznával: „Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli 
Tvoje spasenie.“
Detský spevokol Svätojánske mušky nacvičoval v prvom polroku v utorok a od septembra v piatok. V základnej škole 
funguje krúžok detský spevokol pod mojím vedením. Prosím vás, aby ste privádzali deti vo vašom okolí na tento 
spevokol. Je to jedinečná forma, ako deti môžu spoznávať kresťanské piesne a evanjelium. 

Stretnutia žien
Stretnutia žien sa v roku 2016 nekonali.

Stretnutia starších
Stretnutia starších sa opäť pravidelne konali v novembri vo všetkých častiach cirkevného zboru. V Podturni potešilo 
starších bratov a sestry vystúpenie Svätojánskych mušiek a ženského spevokolu.

Iné formy vnútromisijnej práce
V týždni od 8. do 14. februára prebiehal Národný týždeň manželstva. Pri tejto príležitosti bol 12. februára v obradnej 
sieni premietnutý film Sľub večnej lásky. V sobotu 13. februára bolo v zborovej miestnosti na fare stretnutie man-
želských párov. Žiaľ, neprišiel nik. V nedeľu 14. februára sa konali služby Božie pri príležitosti Národného týždňa 
manželstva.
Významnou vnútromisijnou príležitosťou bol zborový deň, ktorý sa uskutočnil už po šiestykrát. Tohtoročný zborový 
deň bol venovaný téme Evanjelium deťom. Hosťami boli pracovníci Detskej misie. 
Počas letných prázdnin bol náš chrám otvorený aj pre turistov, a to vždy v pondelok, stredu a piatok od 9,30 do 
11,30. hod. Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí sa zapojili do týchto služieb.

Vyučovanie náboženskej výchovy
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján

Školský rok 2015/2016
MŠ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX Spolu

Piatok 13,00 5 5
Štvrtok 11,20 5 10 15
Utorok 12,10 9 4 13
Štvrtok 12,10 4 1 2 3 2 12

Školský rok 2016/2017
Štvrtok 13,45 8 8
Streda 11,20 3 11 13
Piatok 11,20 5 9 14
Piatok 12,10 3 4 1 2 10

Náboženská výchova sa na Základnej škole v Liptovskom Jáne učí v troch skupinách. Pri vyučovaní využívam učeb-
nice a pracovné zošity, taktiež animované biblické príbehy a pod. Veľkou pomocou je IKT technika, pomocou ktorej 
je možné nielen pozerať videá, ale aj mať interaktívne skúšanie, testy a pod. 
Náboženská výchova sa učí aj v materskej škole, a to bez nároku na odmenu ako krúžok. Vediem aj krúžok detský 
spevokol na základnej škole. Navštevuje ho v súčasnosti 11 detí.
Som vďačný za dobrú spoluprácu s vedením Základnej školy s materskou školou. 
15. 4. sa v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Z Liptov-
ského Jána sa jej zúčastnili za štátne školy v 2. kategórii (5. – 6. ročník) Lucia Dúbravcová - 4. miesto, v 3. kategórii 
(7. – 9. ročník) Soňa Mahdalová - 9. miesto a Terézia Kubová - 25. miesto.
V školskom roku 2016/2017 už náboženskú výchovu v ZŠ v Okoličnom neučím.

Evanjelická tlač
Na fare sme v roku 2015 odoberali: Evanjelický posol spod Tatier (15 ks, od polroka znížený počet odoberaných ku-
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sov na 10), Cirkevné listy (3 ks), Evanjelický východ (13 ks), Dúha (18 ks), Cestou svetla (1 ks), Rozmer (1 ks). Z každého 
časopisu po jednom ostáva v cirkevnom zbore a je vystavený k prezenčnému čítaniu vo vestibule fary. Evanjelický 
posol, Cirkevné listy a Evanjelický východ sú v predaji v kostole. Predávajú sa tiež knihy vo vestibule kostola. V uply-
nulom roku vyšli tri čísla zborového časopisu Svätojánsky chlebík. Cirkevný zbor má aj internetovú stránku, kde sú 
aktuality o živote cirkevného zboru a je možné si vypočuť aj nahrávku služieb Božích.

Diakonická práca
Každé nedeľné služby Božie sú nahrávané a ochotné sestry Anna Pipíšová, Darina Cviková, Jožka Jurášová, Daniela 
Tajátová, príležitostne tiež Barborka Zollerová a brat farár potom tieto nahrávky na USB flash diskoch zanášajú do 
13 rodín.

Nebezpečné vplyvy
Skúsenosti so sektárstvom v cirkevnom zbore nemáme.

Ekumenická spolupráca
V rímskokatolíckej farnosti v Liptovskom Jáne už druhý rok pôsobí rímskokatolícky farár František Čureja. Spočiat-
ku sa rozbehla spolupráca s ním. Veď zakrátko po jeho príchode, ešte na začiatku školského roka 2015/2016 sme 
spoločne zorganizovali pobožnosť v základnej škole. Taktiež sa na jar 2016 konal spoločný Svetový deň modlitieb.
Žiaľ, odvtedy cítim ochladnutie vzájomných vzťahov. Sám neviem, čo je toho príčinou. Prvýkrát sa preto nekonala 
na Pamiatku zosnulých ekumenická pobožnosť, ale pobožnosť evanjelická. Ja osobne som bratovi farárovi ponúkol 
spoluprácu pri nej, tá však bola odmietnutá.
Zhoršenie týchto vzťahov však vidím iba čisto na úrovni vzťahov s bratom farárom. Čo sa týka vzťahov medzi veri-
acimi nášho zboru a rímskokatolíckej farnosti, tu vidím vzťahy dobré, otvorené a vzájomne sa obohacujúce. Prosím 
Pána, aby to tak i naďalej zostalo, aby sme boli bratmi a sestrami, ktorých spája jeden Pán. Aby sme sa navzájom 
obohacovali, v dobrom slova zmysle i pretekali v zbožnosti, v účasti službách Božích, v horlivosti.

Pastorálne návštevy
Zapojený som do rozpisu farárov, ktorí pravidelne vykonávajú pastorálne návštevy v NsP Liptovský Mikuláš. V uply-
nulom roku som absolvoval 99 pastorálnych návštev.

6. OZ Svätojánska evanjelická jednota
Občianske združenie (OZ) Svätojánska evanjelická jednota v roku 2016 opäť poberala 2 % z daní z príjmu právnic-
kých a fyzických osôb. Celkové príjmy z 2 % boli v uplynulom roku vo výške 2 258,49 €. Súčasnou predsedníčkou OZ 
je Ada Nikitinová. Valné zhromaždenie sa konalo 15. 1. 2016. Poslaním OZ je šírenie kresťanských hodnôt, kultúry a 
vzdelanosti. V súčasnosti má 24 členov.

7. Činnosť presbyterstva
Presbyterstvo pracovalo v počte 25 členov. Žiaľ, presbyterka Martina Kováčiková sa odsťahovala z cirkevného zboru 
a nezúčastňuje sa vôbec práce zborového presbyterstva. 
So zármutkom, ale i v nádeji vzkriesenia sme sa lúčili so sestrou kurátorkou Jankou Zlejšou z Beňadikovej. Miesto 
filiálnej kurátorky je stále neobsadené, je potrebné hľadať vhodného kandidáta.
Rovnako tak je neobsadené miesto zborového poddozorcu. Navyše už v novom roku sme sa rozlúčili aj s Boženou 
Lukášikovou, takže v súčasnosti sa fakticky presbyterstvo stretáva v počte len 22 členov.
V uplynulom roku sa konalo 5 zasadnutí zborového presbyterstva. Členovia zborového presbyterstva pracujú vo 
výboroch, takže každý presbyter je zapojený do niektorého z výborov. V cirkevnom zbore fungujú štyri výbory: 
vnútromisijný, hospodársky, servítkový a redakčná rada zborového časopisu. Ďakujem všetkým presbyterom za ich 
prácu. Zároveň prosím, aby v práci neochabovali, lebo žatvy je mnoho.

8. Mimozborová činnosť farára
Prispieval som článkami do novín a časopisov Podturniansky spravodaj, Spravodaj obce Uhorská Ves, Noviny z Jána. 
Zamysleniami som prispel do zbierok Tesnou bránou a Hrad prepevný. Zastupoval som na službách Božích v Jaku-
bovanoch a v Liptovskej Porúbke, bol som v rozpise farárov, ktorí vykonávali služby Božie v Stredisku opatrovateľskej 
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starostlivosti ČK v Liptovskom Hrádku. Som predsedom Školského výboru Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na 
Slovensku a mediálnej sekcie pri Vnútromisijnom výbore Liptovsko-oravského seniorátu. Z titulu funkcie som seni-
orálnym presbyterom a členom Školského výboru Východného dištriktu ECAV na Slovensku, taktiež delegátom na 
dištriktuálny konvent. Som členom Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole. Spravujem internetovú stránku LOS 
ECAV na Slovensku ecavlos.sk.

9. Archív, knižnica, kronika, inventár
Zborový archív je v poriadku, usporiadaný podľa platnej registratúry. Knižnica je priebežne dopĺňaná, je však potreb-
ná jej katalogizácia. Kronika je dobre vedená Jánom Pacigom. Je potrebné spísať inventár hnuteľného i nehnuteľ-
ného majetku cirkevného zboru.

10. Počet členov cirkevného zboru
2015 2016

Počet členov Kartotéka 961 967
Sčítanie 1064 1064

Do/Zo zboru Prihl. 4 4
Odhl. 5 0

Vstup/Výstup ECAV Vstup 0 0
Výstup 0 0

11. Hospodársky život cirkevného zboru
V apríli minulého roka sa predsedníctvo nášho cirkevného zboru zúčastnilo rokovania na GBÚ, na ktorom sa prejed-
návala pôžička vo výške 6 638,78 €, ktorú poskytol GBÚ cirkevnému zboru na preklenutie neľahkého obdobia sporov 
v cirkevnom zbore. Na tomto rokovaní bol cirkevnému zboru predložený návrh dohody, ktorým by cirkevný zbor 
uznal túto pôžičku a zaviazal sa k jej splácaniu. Odmietli sme podpísať túto dohodu a zborové presbyterstvo potvr-
dilo náš postoj, keďže neuznávame jej plnú výšku. Stále sme presvedčení, že táto pôžička bola daná s tým slovným 
uistením, že nebude požadované jej vrátenie. Zborové presbyterstvo však ako krok dobrej vôle v snahe o pokojné 
riešenie problému a o zachovanie dobrého mena schválil uznesenie, ktorým sa zaviazal v polročných splátkach vo 
výške 600,- € splatiť sumu vo výške 3 000,- €.
Splatená bola pôžička voči Jánovi Pacigovi, ktorá bola vzatá na kúpu auta.
Ku 30. 6. bola ukončená nájomná zmluva s obcou týkajúca sa priestorov za farou, kde bola obecná knižnica. Cirkevný 
zbor tento priestor prebral a konala sa v ňom brigáda, keď sestry Jannka Daňová, Janka Pacigová a Naďa Škultétyová 
tento priestor poupratovali a pripravili na detský tábor.
V areáli kostola sa konala brigáda pred konfirmáciou. V zborových priestoroch na fare zase v predvianočnom období.
Konali sa brigády v súvise s lesopestevnou činnosťou: vyžínalo sa okolo sadeníc, bola vykonaná ochrana sadeníc na 
zimné obdobie. Popri tom prebiehala aj ostatná činnosť v hore zahrňujúca ochranu, kontrolu a ďalšiu činnosť. Za 
túto prácu ďakujeme odbornému lesnému hospodárovi Pavlovi Lukáčovi a obzvlášť kurátorovi Jozefovi Hapčovi. 
Dobroslav Čenka opravil opadnutý obklad na sokli fary.

12. Záver
Uvedomujem si, že mnoho nedokonalého je pri nás. Dalo sa spraviť omnoho viac a omnoho lepšie. Mohli sme preja-
viť omnoho viac horlivosti, lásky a vďačnosti voči Pánovi. Ale predovšetkým si uvedomujeme, že je to Pán, z ktorého 
milosti tu sme. On sám v prvom rade medzi nami pôsobí svojou milosťou a mocou. Jemu slúžime, z Jeho odpustenia 
a sily žijeme a Jeho nasledujeme. Preto to najdôležitejšie, čo aj v závere správy chcem zdôrazniť, je výzva: počúvajme 
Božie slovo a modlime sa! A vyznávajme spoločne: Neužitoční služobníci sme. Čo sme boli povinní vykonať, vykonali 
sme! Amen.
V Liptovskom Jáne dňa 12. februára 2017

Peter Taját 
ev. a. v. farár
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